Idź po nich na wprost, a dotrzesz, gdzie woda.
Do zagadek ilość mijanych ławek dodaj. _
k
Dalej ścieżką, lecz nie w kierunku roweru,
po czym między wodą a głazem i wciąż do celu.
Z nieodległej tablicy dowiesz się tego,
że odkryto tu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
24
________________ .
9
Potem w kierunku tej, na którą każdy rybak liczy,
że utrzyma, gdy fala spycha, czyli niejednej _ _ _ _ _ _ _.
10
Tam, za wodą dojrzysz w oddali głaz wielki,
podejdź, obchodząc dookoła
i co upamiętnia, podejrzyj.
Która to, bo nic innego być nie może,
tylko rocznica zaślubin Polski z morzem? _ _
m
Obok kolejny pomnik, tego co otwiera
okno na świat - gen. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
19
25
Dla Kaszubów jest symbolem żywym,
który z polską armią nad Bałtyk przybył,
by Pomorze Ojczyźnie zwrócić na wieki
i polskimi uczynił puckiej plaży brzegi.
Co prawda faktycznym miejscem aktu tego
była dawna baza lotnictwa morskiego,
której obszar dziś nie jest powszechnie dostępny,
więc tu symbolicznie został przesunięty.
Potwierdza to Słupka Zaślubinowego- replika,
a pamięć o 10 lutym 1920 roku nie znika.
Pójdź w kierunku dużej, drewnianej ławki, którą niedawno mijałeś.
Po drodze rozejrzyj się, bo gdzieś na wzniesieniu ujrzysz, że na
czarnym tle jest napisane
na tyle blisko, by jasny napis dostrzec na niej móc,
to dzisiejszy nasz gospodarz, czyli _ _ _ _.
12
A Ja, który Cię po nim oprowadzałem,
zawód wówczas częsty tu uprawiałem,
złota tabliczka podpowie, uwagę napręż,
byłem tutejszym _ _ _ _ _ _.
14
Czyli marynarzem, który od mocodawcy,
zazwyczaj króla, ochrony prawnej dawcy,
a ten za znaczne udziały w zyskach dawał
różne zadania morskie do wykonania.
Więcej o kaperstwie przeczytasz obok,
tymczasem od skarbu jesteś o krok.
Odnajdź litery i cyfry w hasłach ukryte,
a wpisane wskażą, gdzie tajemnice skryte.
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Jeżeli zaobserwowałeś zmiany na trasie questu,
lub brak skarbu – zgłoś to do opiekuna questu.
Napisz do nas na kontakt@questing.pl

Gdzie to jest?
Puck zlokalizowany jest w północnej części województwa
pomorskiego, nad Zatoką Pucką.
Jak dojechać?
Do Pucka prowadzi droga krajowa 216.
Początek questu:
Stary Rynek w Pucku.

KRÓLEWSKIE MIASTO
KAPERSKIE - PUCK

Potrzebne rzeczy:
Długopis.
Czas przejścia questu:
45 minut.
Jak szukać skarbu?
Gra polega na uważnym czytaniu wskazówek zamieszczonych
w tekście questu. Twoim zadaniem jest zbieranie ukrytych po
drodze cyfr oraz wykonywanie zadań. Gdy rozwiążesz wszystkie
zagadki, odnajdziesz na końcu trasy skarb.
Opiekun questu:
Muzeum Ziemi Puckiej, tel: 58 673 22 29
Autor zdjęcia z okładki:
Piotr Zatoń

Miejsce na odbicie skarbu

Więcej questów znajdziesz w największej bazie questów

www.Questing.pl

walking
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w obszary wiejskie".

Quest pieszy

KRÓLEWSKIE MIASTO KAPERSKIE - PUCK
Witaj questowiczu w Pucku królewskim,
dawnym kaperskim ośrodku miejskim.
Nie brakuje Ci u nas śladów historii,
od mroków niewoli do wolności victorii.
Oprowadzę Cię po mieście mym pięknym,
wieść o tym, kim jestem, byłaby zbędnym
szczegółem na tym etapie naszej wędrówki,
więc ruszajmy, uważnie czytając wskazówki.
Jedne wskażą Ci drogę do wyprawy celu,
inne uzupełnią ukrytą treść haseł wielu,
byś dzięki cyfrom i literom zaszyfrowanym
przed obliczem upragnionego skarbu stanął.
Początek na centralnym placu miasta,
którego układ ze średniowiecza wyrasta.
Wokół pięknie odrestaurowane kamienice,
na jednej para zwierząt odkrywa oblicze.
Poszukaj drugiej, gdzie pomnika bryła.
Ta para w dzieje miasta mocno się wryła.
A po symbolach Pucka rozpoznasz chyba,
że są to _ _ _ i _ _ _ _ .
7
2
Herb znajdziesz na ratusza ścianie,
a obok ławki, tabliczkę z legendą, która powstanie
jego objaśnia, więc poznaj okoliczności,
w których nie węgorz a łosoś tu zagościł.
Po czym ruszaj dalej na plac tak obraną drogą,
byś ciemniejszy pas płyt miał pod nogą.
Z napisu, który na nim wykonany
odczytaj okrągły rok przywołany. _ _ _ _
a
Na pobliskim, innym obrysie fundamentu,
abyś nie popełnił prostego błędu
wyszukaj mniejszego napisu treści,
jako znak czasu, wiek _ _ _ _ _ się zmieścił.
Nie koniec zagadek w bliskim otoczeniu,
na ścianie ratusza o hejnału brzmieniu
opowie Ci treść tabliczki i objaśni
o której godzinie hejnał zabrzmi? _ _ : _ _
n
Teraz podejdź do zwierząt herbowych,
jakoby w tańcu na placu ustawionych,
gdyż spojrzenie ryby zaciekawionej,
pokaże Ci marszu dalszą stronę.
Dobrze wybrałeś? Łatwa sprawa,
jeśli idziesz ulicą B _ _ _ _ _ _ W _.
23
Jak ujrzysz na jednym z budynków,
kiedy będziesz spacerował od Rynku,
że kolejny herb na ścianie się ostał,
to znak, że mijasz _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
11
Dalej prosto, do rozdroża i z głową,
gdyż musisz skręcić w ulicę _ _ _ _ _ _ ,
13
gdzie najstarszy piętrowy budynek szkieletowy,
który niegdyś mieścił przytułek _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
6
Treść zielonej tabliczki uważnie zalicz,
a dowiesz się, że nazywali go _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
16

Dziś utworzone jest tu ku pamięci ludzkiej
wspaniałe _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
18
17
Tajemnice dawnych zawodów mieści:
rybaka, kowala, szewca, krawca, cieśli…
Ruszaj dalej, chcę byś wiedział o tym,
że na wysokości budynku pod nr 9.,
niegdyś naprzeciwko brama stała,
która do Gdańska wyprowadzała.
Tam też jeden z puckich cmentarzy,
od średniowiecza tu zachowany.
Zaraz też skręć w ulicę _ _ _ _ _ K _ ,
21
ale kierunku nie wybieraj bezpańsko:
-Idź tam, gdzie maleją numerów liczby,
a następnie wzdłuż latarni licznych!
Dalej iść prosto Morską ulicą się postaraj,
na prawo św. Piotra i Pawła fara,
którą, jeśli tylko możesz i masz życzenie
odwiedź, by poznać wnętrze i wyposażenie.
Odległy rodowód tej okazałej świątyni.
Badania filarów i fundamentów wynik
oraz zapiski w kościelnych dokumentach
upatrują początków w dawnych wiekach.
Może nawet w XIII, gdyż romańskie relikty
mimo przebudów całkiem nie zanikły.
A przecież jeszcze przed 1309 rokiem
pierwszym zmian architektury krokiem,
była dobudowa wieży z fryzem ozdobnym
i zachowanym jej charakterem obronnym.
Gdzieś pomiędzy 1330 -1400 latami
stanęła ściana północna z kaplicami.
Obecny kształt tej puckiej świątyni,
w II połowie XIV wieku wynikł,
gdy resztą ścian został obudowany
i łuk tęczowy we wnętrzu dodany.
Zmiany też wniosła reformacji idea,
gdy kościół stał się siedzibą
_______,
15
którzy przebudowali
ścianę południową
dodając kruchtę
i kaplicą trzywieżową.
Natomiast kaplicę św. Krzyża, dziś Judyckiego
wznieśli od podstaw, według zamysłu swego.
Wewnątrz kościoła przed wiekami spoczęli
potomkowie wybitnego rodu, którzy mieli
w dziejach Pomorza swój udział niemały,
a na co dzień tym samym, co Ja się zajmowali.
Ich kaplicę znajdziesz za kratą kutą ze stali
z obrazem przez Hermana Hana wymalowanym.
Zazwyczaj boczne drzwi do kościoła otwarte,
twej uwagi i zabytki i pamięć ludzi są warte.
Fundacji Jakuba, który dla rodu zamiast orderów
wzniósł w świątyni kaplicę

________,
26
założycieli Wejherowa
około 1637 roku,
piastujących wówczas
ważne stanowiska wokół.
Jeśli zwiedziłeś wnętrze, stań przed bramą wejściową,
potem idź nieco w dół i skręć w ulicę _ _ _ _ _ _ _.
20
Na delikatnie gdzieś ukrytej, złotej tabliczce na ścianie,
liczba osób, które odeszły, czeka na odczytanie? _ _ _ _
z
Wędruj dalej ulicą, którą już odgadywałeś,
dojdź do tablicy. Czy już z niej odczytałeś?
Wszak zostało napisane po ludzku,
że niegdyś znajdował się tu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
22
Zanim nabrał cech obiektu obronnego
pełnił rolę murowanego domu mieszkalnego:
z kuchnią i kaplicą. Jednopiętrowy i podpiwniczony
z poddaszem służącym jako magazyn zbożowy.
Służył krzyżackiej administracji tych ziem
do pobierania surowych podatków i ceł.
W 1454 zamek, wraz z Pomorzem Gdańskim,
znalazł się pod panowaniem polskim.
Rozbudowany o nowy budynek mieszkalny,
zyskał zbrojownię, browar i spichlerz przy stajni.
W czasie wojny ze Szwecją roku 1626
Puck z zamkiem nie wytrzymał naporu obcego.
Po wojnie, więc panujący Władysław IV Waza
rozbudowę, umocnienie miasta i zamku nakazał.
Ze względu na pustą kasę króla przyjęte plany
nie do końca zostały zrealizowane, ale oblegany
Puck wraz z zamkiem w czasie szwedzkiego potopu
stawiły, wsparte przed Gdańszczan, skuteczny opór.
Po I rozbiorze Polski Puck przypadł Prusakom,
nie mniej wrogich polskości niż krzyżacki zakon.
Na początku XIX wieku zamek został rozebrany,
na ruinach stanął ewangelicki kościół, poświęcony
w 1845 św. Trójcy, który z losu wyroku
rozebrany został w 1956 roku.
Z zamku ostały się niektóre piwnic ściany,
zarys fundamentów przez archeologów odkopany,
a także piwnice gotyckie w części zachowane,
w których niegdyś były napoje i żywność przechowywane.
Odnaleziono także resztki bramy i przedbramia,
wiemy, gdzie młyn zamkowy się odsłania.
Na dziedzińcu resztki pieca ceglanego,
do ogrzewania łaźni wykorzystywanego.
Prócz szczątków naczyń glinianych bez liku
odnaleziono resztki kafli z piecyków,
groty strzał, bełtów, kule muszkietowe
i małe szybki z okien w ołów oprawione.
Cennym zabytkiem są ceremonialne ostrogi,
znak, że nie byle kto zaglądał w te progi.
Fosa obronna tuż obok się znajdowała,
a tu, gdzie kocie łby rzeka przepływała.

